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ፌትሃዊ ነፃ የገበያ ሥርዓትን ሇማስፇን የተወሰዯ በጎ እርምጃ 

              

 አብደሊሂ ሰዒዴ-ከአዱስ ከተማ 

 

በኢትዮጵያ ባሇፈት አምስት አመታት ከዚያ ቀዯም በነበሩ አመታት ባሌታየ ሁኔታ 

የሸቀጦች ዋጋ አሻቅቧሌ፡፡ የዋጋ ማሻቀቡ በአገር ውስጥ የሚመረቱትን የምግብ ሰብሌ 

የግብርና ውጤቶችና ላልች የፊብሪካ ምርቶችም ሊይ ታይቷሌ፡፡  

 

በተሇይ ከ2ዏዏዏ ዓ.ም ጀምሮ ያህሌ የዋጋ ጭማሪ በእጥፌ የታየባቸው የምግብ ሰብሌ 

ምርቶች ዋጋ መረጋጋት ቢታይባቸውም የላልች ምርቶች ዋጋ ግን ተከታታይ 

ጭማሪ ታይቶባቸዋሌ፡፡ 

 

ባሇፈት አመታት ሇታየው የሸቀጦች የዋጋ ማሻቀብ የተሇያዩ ምክንያቶች ሉጠቀሱ 

ይችሊለ፡፡ አሇም አቀፈ የኢኮኖሚ ቀውስ በተሇይ የአገር ውስጥ ምርቶችን 

በተመሇከተ ፊብሪካዎች እያዯገ የመጣውን የፌጆታና የግብአት ምርቶችን ፌሊጏት 

ማሟሊት አሇመቻሌ፣ የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን ቅነሣ… የመሣሣለት ሇዋጋ 

ማሸቀቡ ምክንያት ናቸው፡፡  

 

ከ2ዏዏዏ ዓ.ም በኋሊ ባለ አንዴ ሁሇት አመታት  እጥፌ ያህሌ የዋጋ ጭማሪ 

የታየበትን፣ በተሇይ የዝቅተኛውና የመካከሇኛውን የሕብረተሰብ ክፌሌ ገቢ ከፌተኛ 

ዴርሻ የሚጋራውን የምግብ ሰብሌ ዋጋ ሇማረጋጋት መንግስት የተሇያዩ እርምጃዎችን 

ወስዶሌ፡፡ በ1998 ዓ.ም የዋጋ ማሸቀቡ እንዯጀመረ መሠረታዊ የምግብ ሰብሌ 

ምርቶች ሇውጭ ገበያ እንዲይቀርቡ በማዴረግ፣ የአገር ውስጥ አቅርቦትን በማሣዯግ 

ዋጋን የማረጋጋት እርምጃ መወሰደ ይታወቃሌ፡፡ ይህ ዋጋን ሇማረጋጋት የተወሰዯ 

እርምጃ ሇዋጋ መረጋጋቱ አስተዋፅኦ እንዯነበረው ባይካዴም፣ በነበረበት ሁኔታ 

ማቆየት ግን  ሳይቻሌ ቀርቷሌ፡፡ በተሇይ በዝቅተኛ ገቢ የሚተዲዯረው የሕብረተሰብ 

ክፌሌ ያሊማቋረጥ የሚያሻቅበውን ዋጋ ተቋቁሙ የመኖር አቅሙን እጅግ 

ስሇተፇታተነው መንግስት በተሇይ በዚህ የሕብረተሰብ ክፌሌ ሊይ ያተኮረ እርምጃ 
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ወስዶሌ፡፡ መንግስት በጊዜው ባዯረገው የዋጋ ዴጎማ ከገበያ ዋጋ በታች ስንዳ 

ማግኘት ያስቻሇው አሠራር አንደ እርምጃ ነበር፡፡   

 

የዋጋ ማሸቀቡ ምክንያቶች ኢኮኖሚያዊ ብቻ ባሇመሆናቸው የአገር ውስጥ የሰብሌ 

ገበያውን ሥርዓት ያዛቡ፤ ምርቶችን ከገበያ ዝውውር ውጭ በማዴረግ ሰው ሠራሽ 

እጥረት የመፌጠር፣ በሕገወጥ መንግዴ ወዯውጭ የመሊክ፣ በገበያ ዝውውር ውስጥ  

ሇዋጋ መጨመር አስተዋፅኦ ያሊቸው አሊስፇሊጊ የሆኑ አቀባባዮችን የማስወጣት…. እና 

መሰሌ ተገቢ ያሌሆኑና ሕገወጥ የንግዴ አሠራሮች ሊይ የተካሄዯውም ቁጥጥር 

ተጠቃሽ እርምጃ ነው፡፡ በየቀበላው የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበራት 

ተዯራጅተውም በተመጣጣኝ ዋጋ ሸቀጦችን በማቅረብ ሇዋጋ መረጋጋቱ አስተዋጽኦ 

አበርክተዋሌ፡፡   

 

እነዚህ እርምጃዎች ከምርት ዕዴገት ጋር ተዲምረው የሠብሌ ምርት ዋጋ አሁን 

ወዯሚገኝበት የተረጋጋ ሁኔታ ሊይ እንዯዯርስ ማዴረግ አስችሇዋሌ፡፡   

 

ከውጭ በሚገቡና በአገር ውስጥ የሚመረቱ የተወሰኑ የፊብሪካ ምርቶች ዋጋ ግን 

ያሇማቋረጥ እያዯገ የጨመሩበት ሁኔታ ታይቷሌ፡፡    

 

ባሇፈት አምስት አመታት ከግብርና ውጭ የሆኑ ከውጭ የሚገቡና በአገር ውስጥ 

የሚመረቱ የፌጆታና የግብአት ምርቶችን ዋጋ ማሸቀብ የቀሰቀሱ ኢኮኖሚያዊ 

ሁኔታዎች መኖራቸው እውነት ነው፡፡ በእነዚህ አመታት የተመዘገበው ተከታታይ 

የኢኮኖሚ እዴገት ዋነኛው ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ነው፡፡ በተሇይ ሇእዴገቱ ከፌተኛ 

ዴርሻ ያሊቸው የግብርና እና የኮንስትራክሽን ዘርፍች የአርሶ አዯሩን ገቢ በማሣዯግ 

ሠፉ የሥራ ዕዴሌ በመፌጠር ተጨማሪ የገበያ ፌሊጏት ፇጥረዋሌ፡፡  

 

በተሇይ የአገር ውስጥ የፌጆታ ምርቶች አምራቾች ይህን በአጭር ጊዜ የተፇጠረ ሰፉ 

ተጨማሪ የገበያ ፌሊጏት ሟሟሊት የሚችለባቸው በቂ የአቅርቦት አቅም 

አሌነበራቸውም፡፡ ይህ በፌሊጎትና በአቅርቦት መሃከሌ የተፇጠረ አሇመጣጣም፣ 

ሇሸቀጦች ዋጋ ማሸቀብ ምክንያት የሆነ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ነው፡፡ 
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የኮንስትራክሽኑ ዘርፌ እዴገት ያስከተሇው ዴንገተኛ ተጨማሪ የግብአት አቅርቦት  

ፌሊጏትም ሇግብአት ምርቶቹ ዋጋ ማሻቀብ ምክንያት የሆነ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ 

ነው፡፡  

 

እነዚህን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች የፇጠሯቸውን የፌጆታና የግብአት ምርቶች የዋጋ 

ማሸቀብ ሇዘሇቄታው መፌታት የሚቻሇውም ፌሊጎቱን ማሟሊት የሚያስችሌ አቅርቦት 

መፌጠር ነው፡፡ የመንግሥት የካፒሌ በጀት በየአመቱ እንዱያዴግ የተዯረገውና 

የአቅርቦት ክፌተት ባሊቸው ዘርፍች የግሌ ኢንቨስተሮች በስፊት እንዱሳተፈ 

ሁኔታዎችን ማመቻቸት ያስፇሇገውም ሇዚህ ነው፡፡  

 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ፣ በተሇይ ከ2ዏዏ3 ዓ.ም መግቢያ ወዱህ አገር ውስጥ በሚመረቱና 

ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ሊይ ዴንገተኛ የዋጋ ማሻቀብ ታይቷሌ፡፡ በአመቱ መግቢያ 

ሊይ የተዯረገው የብር የውጭ ሚንዛሪ ተመን ቅነሳ ሇዚህ የዋጋ ማሻቀብ በተወሰነ 

ዯረጃ አስተዋጽኦ እንዲሇው ባይካዴም፣ የምንዛሪው ተመን ቅነሳ 2ዏ በመቶ ገዯማ ሆኖ 

ሳሇ፣ የዋጋ ጭማሪው ከእጥፌ በሊይ መሆኑ የምንዛሪ ቅነሳው ብቸኛ የዋጋ መናር 

ምክንያት ያሇመሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ የዚህ የዋጋ ማሸቀብ ምክንያት የብር ምንዛሪ 

መቀነስ ወይም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ባሊቸው ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት 

ያሇመሆኑን በጥናት ማረጋገጡን መንግስት በቅርቡ ይፊ አዴርጓሌ፡፡  

 

ዋነኛው ምክንያት በአምራችነት፤ በአስመጪነትና በጅምሊ አከፊፊይነት ሥራ ሊይ 

የተሰማሩ ጥቂት ባሇሐብቶች የሸቀጥ ገበያውን በሞኖፖሌ መቆጣጠር በመቻሊቸው፣ 

ይህን አቅማቸውን ተጠቅመውም ከገበያ ውዴዴር ውጭ በስምምነት የሚወሰኑት 

የጅምሊና አሌፍ ተርፍም የችርቻሮ የመሸጫ ዋጋ ተመን የፇጠረው የዋጋ ንረት 

መሆኑን ነው መንግሥት የገሇፀው፡፡ 

 

ይህን ተከትልም መንግስት ባሇፇው ወር ማገባዯጃ ሊይ ኢኮኖሚያዊ ባሌሆነ ምክንያት 

ከፌተኛ የዋጋ ማሻቀብ የታየባቸው የተወሰኑ መሠረታዊ ምርቶችን የመሸጫ ጣሪያ 

ተመን ወስኗሌ፡፡ 
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የመሸጫ ዋጋ ተመን መወሰኑንና ውሣኔው ሥራ ሊይ መዋለን ተከትል የዋጋ ማሻቀቡ 

ዋነኛ ተጎጂ የነበረው ህዝብ ዴጋፈን ገሌፆ ሇተፇፃሚነቱ ትብብር አዴርጓሌ፣ አሁንም 

እያዯረገ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ውሣኔው ከተሊሇፇበት ታህሣሥ 28 ማግስት ጀምሮ  

የመንግሥትን አዎንታዊ ጣሌቃ ገብነት ዯግፇውና አዴንቀው እንዱሁም ከዓሇም 

አቀፌ ተሞክሮዎች ጋር በማጣቀስ ገንቢ አስተያየቶችን እየሰጡ ያለ በርካታ ወገኖች 

የመኖራቸውን ያህሌ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና ግሇሰቦች በውሣኔው 

ሊይ ትችቶችን መሰንዘራቸው አሌቀረም፡፡ ከተቺዎቹ መሃከሌ የመዴረክ የወቅቱ 

ሉቀመንበር አቶ ገብሩ አስራት እና የዚሁ ፓርቲ ብቸኛ የሕዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ተወካይ የሆኑት ተጠቃሾች ናቸው፡፡ የእነዚህ የሁሇቱ ግሇሰቦች አስተያየት 

ፖሇቲካዊና  #ሙያዊ; ትችቶችን ስሇሚያጠቃሌሌ በዚሁ ሊይ ሊተኩር ወዴጃሇሁ፡፡  

 

አቶ ገብሩ አስራት በመሠረታዊ ሸቀጦች የመሸጫ የዋጋ ተመን ውሣኔውን 

አስመሌክተው ሇነጋዴራስ ጋዜጣ የታህሣሥ 3ዏ/2ዏዏ3 ዓ.ም ዕትም በሰጡት 

አስተያየት፣ #ሕዝብ ሇዋጋ ግሽበቱ ተጠያቂ መንግሥት ሣይሆን ነጋዳው ነው ብል 

ነጋዳውን እንዱጠሊ የተጠነሰሰ የፖሇቲካ ሤራ ነው; ሲለ ተችተውታሌ፡፡ የውሣኔውን 

ኢኮኖሚያሚ እንዯምታም በተመሇከተ #የዋጋ ተመን ማውጣት የንግዴ ሥርአቱን 

ወዯዕዝ ከመሇወጥ ባሇፇ ሇውጥ አያመጣም; ብሇው አጣጥሇውታሌ፡፡  

                      

አቶ ገብሩ በሰጡት በዚህ አስተያየት መንግስት የዋጋ ተመኑን የወሰነው የዋጋ 

ግሽበቱን ነጋዳው ሊይ በማሊከክ ራሱን ከተጠያቂነት ሇማውጣት ነው ቢለም፣ 

መንግሥት እንዳት ሇዋጋ ንረቱ ምክንያት እንዯሆነ ነጋዳውም እንዳትና ሇምን 

ከዋጋ ንረቱ የፀዲ እንዯሆነ፣ መንግስት ነጋዳው ሊይ ያሇጥፊቱ ወንጀሌ ሇጥፍ ሕዝብ 

እንዱጠሊው ፇሌጓሌ ያለበትንም ምክንያት አሊስረደም፡፡ በዯፇናው ነጋዳውን 

ያሇሐጢያቱ ሐጢያት የተቀበሇ ምስኪን፣ መንግሥትም ሐጢያቱን ነጋዳው ሊይ 

አራግፍ ፃዴቅ መስል የቆመ ኃጥዕ ነው፤ የሚሇው የአቶ ገብሩ ትችት የግሌ ስሜትን 

ከማንፀባረቅ ያሊሇፇ አስተያየት ነው፡፡  
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ይህን አስተያየት ከሰጡ ከ15 ቀን በኋሊ ከሠንዯቅ ሣምንታዊ የአማርኛ ጋዜጣ ጋር 

ባዯረጉት ቃሇመጠይቅ በዚሁ ጉዲይ ሊይ ማብራሪያ ሇመስጠት ሞክረዋሌ፡፡ የአቶ 

ገብሩ ማብራሪያ መዴረክ በጉዲዩ ሊይ ያወጣውን መግሇጫም ስሇሚያጠቃሌሌ ሇዋጋ 

ንረቱ በዋና ምክንያትነት ያነሱትን ነጥብ እንመሌከተው፡፡  
 

አቶ ገብሩና የሚመሩት ፓርቲ መዴረክ ሇዋጋ ንረቱ ዋና ምክንያት ያለት የሸቀጦች 

አቅርቦት ከፌሊጎት ጋር አሇመጣጣምና የመንግስት በጀት መብዛት የሚለት ናቸው፡፡ 

እርግጥ ነው በተሇይ ባሇፈት አምስት አመታት የፌጆታ ምርቶችና የግብአቶች 

አቅርቦት ከፌጆታ በሊይ ሆኗሌ፡፡ የዚህ ዋነኛ ምክንያት የኢኮኖሚው ዕዴገት ነው፡፡ 

ሇኢኮኖሚ እዴገቱ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተው የግብርናው ዘርፌ የፇጠረው 

ተጨማሪ የአርሶ አዯሩ ገቢና የኮንስትራክሽን ዘርፈ የፇጠረው ሠፉ ተጨማሪ የሥራ 

እዴሌ የፌጆታ ፌሊጎቱን በከፌተኛ መጠን ጨምሮታሌ፡፡ ይህ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

አቅርቦቱን የቀዯመ የፌሊጎት መጠን የዋጋ ንረት ፇጥሯሌ፡፡ ከዚያ ቀዯም ባሌታየ 

ሁኔታ በከፌተኛ መጠን ያዯገው የኮንስትራክሽን ዘርፌም፤ ሲሚንቶ፣ ብረት፣ የቤት 

ክዲን ቆርቆሮ እና የመሣሠለ ግብአቶችን ፌሊጎት በመጨመሩ በእነዚህ ግብአቶች 

ሊይ ተመሣሣይ የዋጋ ንረት ታይቷሌ፡፡  
 

ይህን የአቅርቦትና ፌሊጎት አሇመጣጣም ያስከተሇውን የዋጋ ንረት ማስተካከያ ብቸኛ 

መንገዴ የግሌ ኢንቨስትመንትን በማበረታታት፤የመንግስት ካፒታሌ በጀትን 

በማሣዯግ ወዘተ…  የኢኮኖሚውን እዴገት ማስቀጠሌ ነው፡፡  ፡፡  
 

አቶ ገብሩና ፓርቲያቸው ከዚሁ ጋር አያይዘው እንዯችግር ያነሱት የመንግስት በጀት 

መብዛት የኢኮኖሚ  እዴገቱን ማስቀጠሌ የሚችሌ የካፒታሌ በጀትን ሇማሣዯግና 

የማስፇፀም አቅምን ሇማጠናከር የተዯረገ ነው፡፡ የበጀት እዴገቱ ከኢኮኖሚው እዴገት 

ጋር ተመጣጣኝ በመሆኑ ከኢኮኖሚው አቅም በሊይ የገንዘብ አቅርቦት ጭማሪ ፇጠረ  

የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ እስአሁን መንግስት የሚሰበስበው ግብር የአገሪቱን አጠቃሊይ 

ምርትና አገሌግልት ዋጋ ከአስር በመቶ ብዙም ያሌበሇጠ በመሆኑ፣በተመጣጣኝ 

የኢኮኖሚ ዯረጃ ሊይ ከሚገኙ የአፌሪካ አገሮች ጋር ሲነፃፀር እጅግ አነስተኛ ነው፡፡ 

ዓመታዊ የበጀት ጉዴሇት መጠኑም 3 በመቶ ገዯማ ብቻ ነው፡፡ ይህም ከኢኮኖሚው 
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አቅም በሊይ በጀት አሇመመዯቡን፤የበጀት ጉዴሇቱም የገንዘብ ግሽበት ሉያስከትሌ 

የማይችሌ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡       

 

ምናሌባት መንግሥት የወሰዯው የዋጋ ማረጋጋት እርምጃና ውሳኔ አቶ ገብሩ 

ፓርቲያቸውም በተዯጋጋሚ  መንግስትን በመቃወም ሲያነሱት ሇቆዩት የኑሮ ውዴነት 

ችግር እሌባት ሉያስገኝ የሚችሌ ሆኖ ታይቷቸው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህም 

መንግስትንና ገዢውን ፓርቲ በጎ ገፅታ ያሊብሳሌ የሚሌ ሥጋት ፇጥሮባቸው ከወዱሁ 

በጎነቱን ሇማጥሊሊት የታሰበ የጭፌን ጥሊቻ ፖሇቲካ አካሄዴ ሉሆን እንዯሚችሌ 

መገመት ከእውነታው ብዙም የሚርቅ አይመስሇኝም፡፡  

 

የመዴረክ አባሌና ብቸኛው የተቃዋሚ የምክር ቤት አባሌ የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፈ 

ሇሪፖርተር የአማርኛ ጋዜጣ የረቡዕ ጥር 3/2ዏዏ3 ዓ.ም ሊይ በሰጡት አስተያየት ነፃ 

ገበያ በሚከተለ አገራት ጥቂት ነጋዳዎች የተወሰኑ ዕቃዎችን በመቆጣጠር ዋጋ 

ሲወስኑ መንግሥታት ጣሌቃ ገብተው የዋጋ ቁጥጥር እንዯሚያዯርጉ ገሌፀዋሌ፡፡ የዋጋ 

ቁጥጥሩን አፇፃፀም አስመሌክተው ቁጥጥሩ የሚዯረገው ተሻርከው ዋጋ በሚጨምሩት 

ትሊሌቅ ነጋዳዎች ሊይ መሆኑንም አስረዴተዋሌ፡፡  

 

በኢትዮጵያ ስሊሇው የሸቀጣ ሸቀጦች ዋጋ ሁኔታም አንስተው  በአሁኑ ሰዓት ዘይት 

ወዯ ኢትዮጵያ የሚያስገቡ አስመጪዎች በጣት የሚቆጠሩ መሆናቸውንና እነዚህ 

አስመጪዎች ተሻርከው ዋጋ እንዯሚወስኑ፤ ይህም ከማንም የተሠወረ እንዲሌሆነም 

ገሌጸዋሌ፡፡ የዋጋ ተመኑንና የቁጥጥሩን አፇፃፀም በተመሇከተም ላልች መንግስታት 

ችግሩ ሲያጋጥማቸው ቁጥጥር የሚያዯርጉት፣ ተሻርከው ዋጋ በሚወስኑ ትሊሌቅ 

ነጋዳዎች ሊይ መሆኑን ጠቅሰው የኢትዮጵያ መንግሥት ታች ወርድ በቸርቻሪዎች 

ሊይ ዋጋ ከመወሰን፤ ምርቱን በብቸኝነት የሚቆጣጠሩትን ነጋዳዎች በመቆጣጠር ዋጋ 

እንዱቀንሱ ማዴረግ ይጠበቅበት ነበር ብሇዋሌ፡፡ ዋጋውን ሇማረጋጋት ላልች 

የሕብረተሰብ ክፌልች በጥቂት ነጋዳዎች ቁጥጥር ሥር የወዯቀው የንግዴ ዘርፌ ሊይ 

እንዱሰማሩ መረጃ መስጠትና ማበረታታት እንዲሇበትም አሣስበዋሌ፡፡  
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አቶ ግርማ እነዚህን ማብራሪያዎች ቢሰጡም ከማብራሪያቸው በፉት   “መንግሥት 

እታች ወርድ የዋጋ ቁጥጥር እርምጃ መውሰደ፣ ቀጥ ብል ወዯ ሶሻሉዝም ሥርአት 

እየተጓዘ መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡ ኢህአዳግ ከሃያ አመት በፉት የዯርግ 

ሥርዓትን አስወግድ ሥሌጣን ሲይዝ የነፃ ገበያ ሥርአትን እንዯሚከተሌና ሽሮና 

በርበሬ እንዯማይነግዴ የገባውን ቃሌ አጥፎሌ; የሚሌ ማጠቃሇያ ሠጥተዋሌ፡፡  

 

እርግጥ ነው አቶ ግርማ እንዲለት ነፃ ገበያ የሚከተለ አገራት ጥቂት ነጋዳዎች 

የተወሰኑ ሸቀጦችን በሞኖፖሌ ተቆጣጥረው አቅርቦቱንና ዋጋውን የሚወስኑበት ሁኔታ 

ሲፇጠር፤ መንግስት ጣሌቃ በመግባት የዋጋ ቁጥጥር የሚያዯርግበት ሥርአት አሇ፡፡ 

የመንግስት ተግባር የሞኖፖሌ ችግር ሲፇጠር፤ ዋጋ ቁጥጥር በማዴረግ የተወሰነ 

ሣይሆን አጠቃሊይ የኢኮኖሚው ሥርዓት ከምለዕ ነፃ የገበያ ውዴዴርነት (perfectly 

competitive market) አፇንግጦ በጥቂቶች የሚታዘዝ እንዲይሆን የሚወሰዯው እርምጃ 

አስቀዴሞ  ሞኖፖሌ እንዲይፇጠር መከሊከሌን ያጠቃሌሊሌ፡፡ የመሸጫ ዋጋ ተመን 

የሚወስነውና የዋጋ ቁጥጥር የሚዯረገው፣ ሞኖፖሌ ተፇጥሮ ገበያውን የሚያዝበት 

ዯረጃ ሊይ የዋጋ መረጋጋት እስኪሰፌን ብቻ ነው፡፡ ይህም የአጭር ጊዜ መሆኑን 

ያመሇክታሌ፡፡  

 

የነፃ ገበያ ሥርዓት ሞዳሌ ተዯርጋ የምትጠቀሰው ሰሜን አሜሪካ ተገቢና ፌትሐዊ 

ነፃ የገበያ ሥርዓት እንዱኖር ሞኖፖሉ እንዲይፇጠር ሇመከሊከሌ የሚያስችለትን 

Antirust law  /አንቲትረስት ሕግ/ ከመቶ አመት በፉት አውጥታሇች፡፡ የዚህ ሕግ 

አሊማ ገበያውን የማዘዝ አቅም ያሊቸው ሞኖፖሉዎች እንዲይፇጠሩ በመከሊከሌ ምለዕ 

ነፃ ውዴዴር የሰፇነበት ገበያ እንዱኖር፣ የሸቀጦች ዋጋ፣ የካፒታሌ ፌሰት በዚህ ነፃ 

ውዴዴር የገበያ ኃይሌ እንዱዲኝ ሇማዴረግ ነው፡፡ በቅርቡ የኢፋዱሪ የሕዝበ 

ተወካዮች ም/ቤት ያፀዯቀው የንግዴ አሠራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅም ከአሜሪካው 

አንቲትረስት ሕግ ጋር የሚነፃፀር ነፃ የገበያ ሥርዓቱ በመኖፖሉ እዝ ሥር 

እንዲይወዴቅ ሇመከሊከሌና የነፃ ገበያ ሥርዓት ፊይዲዎች የሆኑትን ፌትሐዊ የሐብት 

ዴሌዴሌና አጠቃቀም፣ ማሇትም ሸማች ተገቢ ዋጋ እንዯከፌሌ፣ ነጋዳውም ተገቢ 

ትርፌ እንዱያገኝ የተቀሊጠፇ የካፒታሌ ፌሰት እንዱኖ ሇማዴረግ የወጣ ሕግ ነው፡፡  
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አሁን ያሇው የአገራችን የገበያ ሁኔታ ዕውነታ አቶ ግርማ በተሇይ የምግብ ዘይትን 

ነጥሇው “ዘይት ወዯ ኢትዮጵያ የሚያስገቡ ነጋዳዎች በጣት የሚቆጠሩ መሆናቸውን 

እና ተሻርከው ዋጋ እንዯሚወስኑም ይታወቀሌ..” በሚሌ እንዯጠቀሱት፣ የተሇያዩ 

ሸቀጦችን አቅርቦት፣ ሥርጭትና የመሸጫ ዋጋ የማዘዝ ሥሌጣን ያሊቸው ጉሌበተኛ 

ሞኖፖሉ ነጋዳዎች እጅ የወዯቀበት ሁኔታ መኖሩን ያመሇክታሌ፡፡  

 

ተገቢና ፌትሐዊ ውዴዴር ያሇበት ነፃ የገበያ ሥርዓት እንዱኖር ወይም ገበያውን 

የማዘዝ አቅም ያሊቸው ሞኖፖሉዎች እንዲይፇጠሩ ሇመከሊከሌ የወጣው የንግዴ 

አሠራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ዘግይቶ የወጣ መሆኑ፣ አሁን የተፇጠረውን 

ሞኖፖሉ አስቀዴሞ መከሊከሌ የሚያስችሌ ሕጋዊ አሠራር እንዲይኖር በማዴረግ 

ሞኖፖሉ የተፇጠረበትን ክፌተት መፌጠሩ አይካዴም፡፡ አስቀዴሞ መከሊከሌ 

የሚያስችሌ የሕግ ማዕቀፌ ተዘጋጅቶ ቢሆን ኖሮ መሌካም ነበር፡፡  

 

አሁን የሆነው ሁለ ሆኖ ችግሩ ተፇጥሯሌ፡፡ ዘግይቶ የወጣ ቢሆንም በንግዴ 

አሠራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ መሠረት የሸቀጦችን የመሸጫ ጣሪያ ዋጋ በመወሰን 

ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ሣይኖር የሞኖፖሉ አቅም ባሊቸው ጥቂት ነጋዳዎች የግሌ 

ፌሊጎትና  ትዕዛዝ የተፇጠረውን የዋጋ ንረት የማረጋጋት እርምጃ ተወስዶሌ፡፡ ይህ 

የዋጋ ተመንና ቁጥጥር ዕርምጃ እስከወዱያኛው የሚዘሌቅ እንዲሌሆነም መንግስት 

አሣውቋሌ፡፡ መንግሥት ሕገመንግሥታዊ መሠረት ያሇውን የነፃ ገበያ የኢኮኖሚ 

ሥርዓት የመሻር ሥሌጣንም የሇውም፡፡  

 

የመሸጫ ዋጋ ተመን መወሰንና ቁጥጥር ማዴረግ ያስፇሇገው፣ ዴንገት አፇንግጦ 

የወጣውንና የሕዝቡን የመኖር አቅም የተፇታተነ በሞኖፖሉ ነጋዳዎች ሥምምነት 

ሊይ በተመሠረተ ትዕዛዝ የተፇጠረውን የዋጋ ንረት ገታ የሚያዯርግ ጊዜያዊ ሌጓም 

ሇማበጀት ነው፡፡ ይህም ሇዘሇቄታው  የንግዴ አሠራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጁን 

ተግባራዊ ማዴረግ የሚያስችሌ ሁኔታን ያዯሊዴሊሌ፡፡ 

 

የንግዴ አሠራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅን የሚያስፇፅም ተቋም እንዱመሰረትም 

አዋጁ ያዛሌ፡፡ ይህ ተቋም ያስፇሇገው የአዋጁን ተፇፃሚነት ሇማረጋገጥ እንጂ፣ 
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መንግስት ሇዘሇቄታው የዋጋ ተመን እያወጣ፣ ዋጋን እንዱቆጣጠር ሇማዴረግ 

አይዯሇም፡፡ ሰሜን አሜሪካ ከአንዴ ክፌሇ ዘመን በፉት ያወጣችውን Antitrust /አንቲ 

ትረስት/ የተሰኘ ተመሣሣይ ሕግ የማስፇፀም ሥሌጣን በመጀመሪያ በፋዳራሌ 

የፌትሕ ዱፖርትመንት ሥር ሇተቋቋመ አንታይትረስት ዱቪዥን /Antitrust 

Division/  በኋሊም ሇፋዳራሌ የንግዴ ኮሚሽን እንዯሰጠችው ማሇት ነው፡፡ በዚህ 

የአሜሪካ ሕግ መሠረት ሥሌጣን ከተሰጣቸው መንግስታዊ ተቋማት በተጨማሪ በሕጉ 

ጥሰት ጉዲት ዯርሶብናሌ የሚለ ግሇሰቦችም፣ ሕጉን ጥሷሌ ባለት ግሇሰብ ወይም 

የንግዴ ዴርጅት ሊይ ክስ የመመስረት መብት አሊቸው፡፡  

 

አቶ ግርማ በተጨባጭ አገሪቷ ውስጥ ያሇውን ሁኔታ በላልች አገራት ስሊሇው 

አሠራር እንዯባሇሙያም የላልች ነፃ የገበያ ኢኮኖሚ ሥርዓት በሚከተለ አገራት 

ያሇውን የሕግ ሥርዓት እያወቁ መንግስት የወሰዯውን እርምጃ “መንግስት በቀጥታ 

ወዯ ሶሻሉዝም እያመራ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡” በሚሌ የሰነዘሩት ትችት፣ ሙያዊ 

ያሌሆነና በስሜታዊ ፖሇቲከኝነት የተቃኘ ነው፡፡    

 

ምናሌባት “መንግሥት በቀጥታ ወዯ ሶሻሉዝም” እያመራ ነው ሇሚሇው እምነታቸው 

በአስረጂነት ያቀረቡት ነገር ቢኖር፣ ቁጥጥሩ ወዯ ቸርቻሪ ነጋዳዎች መውረዴ 

አሌነበረበትም፣ የችግሩ መንስኤ በሆኑ በጣት የሚቆጠሩ የተመሣጠሩ ነጋዳዎች ሊይ 

ማተኮር ነበረበት የሚሇው ነው፡፡ ይህም ቢሆን ግን የዚህ አይነት ዴምዲሜ ሊይ 

ሇመዴረስ የሚያስችሌ ጥንካሬ /መሠረት/ የላሇውና ምናሌባት የንግዴ አሠራርና 

የሸማቾች ጥበቃ አዋጁን መሠረት በማዴረግ የተሊሇፇውን የሸቀጦች መሸጫ የዋጋ 

ጣራ ተመንና የቁጥጥር ውሣኔ ከማስፇፀም አኳያ ያሇውን ሥፊትና የችግሩ ሥር የት 

ዴረስ እንዯረዘመ ሌብ ከማሇት የመነጨ ከመሆን አያመሌጥም፡፡ 

 

በቅዴሚያ ጥቂቶቹ የሸቀጦችን ዋጋ የመወሰን የሞኖፖሉ አቅም ያሊቸው 

አስመጪዎችና ጅምሊ አከፊፊዮች በመሊው አገሪቷ ሇሚገኙ በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ 

ቸርቻሪዎች የሚሸጡበትን ዋጋ በመተመን ቁጥጥሩም በእነዚሁ ነጋዳዎች ሊይ 

እንዱያተኩር ማዴረግ በራሱ የአገሪቱ ሸማቾች በተገቢው ዋጋ ሸቀጥ መግዛታቸውን 

አያረጋግም፡፡ የአገሪቱ የንግዴ ባሕሌ/ የነጋዳው የሥራ ባሕሌ ሙለ በሙለ ሇነፃ 
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ገበያ ሥርዓት የተገዛ ባሇመሆኑ፣ በየአጥቢው - በየመንዯሩ ያለ ቸርቻሪዎች 

ተስማምተው የመሸጫ ዋጋ ያሇመወሰናቸውን ማረጋገጥ አይቻሌም፡፡ ይህ ብቻ 

ሣይሆን በተሇይ በአዱስ አበባና ላልች ጥቂት የአገሪቱ ከተማዎች አሁን የተፇጠረው 

የጥቂት ነጋዳዎች ሞኖፖሉ ሥር እስከቸርቻሪው የዘሇቀ በመሆኑ የችግሩን አናት 

መቆጣጠሩ፣ የእግር ጣቶቹን ቁንጥጫ ማስቀረት እንዯማያስችሌም መስተዋሌ 

አሇበት፡፡  

 

በቀጥታ ከሸማቹ ጋር የሚገናኘው ቸርቻሪ ሸቀጦች የሚሸጥበትን የዋጋ ጣሪያ ቆርጦ 

ቁጥጥሩም ቸርቻሪ ነጋዳዎች ሊይ እንዱያተኩር ማዴረግ፣ እነዚህ በርካታ ቸርቻሪዎች 

ከሊይ ያለትን ጥቂቶቹን ጅምሊ ነጋዳዎች የሚሸጡበትን ዋጋ እንዱቆጣጠሩ የግዴ 

ስሇሚሊቸው፣ ያሇውለ የሚያፇነግጥ የጅምሊ መሸጫ ዋጋ ሲያጋጥም በቀሊለ  በአጭር 

ጊዜ ውስጥ ማረጋጋት ያስችሊሌ፡፡ ዋጋዎችን የመወሰን አቅም ያሊቸውን  ጅምሊ 

ሻጮችን መቆጣጠር አስፇሊጊ አይዯሇም ማሇት አሇመሆኑ ግን ሉታወቅ ይገባሌ፡፡   

 

በመሆኑም አጠቃሊይ የተወሰዯው የሸቀጦች ዋጋ ተመንና ቁጥጥር አቶ ግርማ 

እንዲለት መንግስት የኢኮኖሚ ሥርአቱን ወዯሚቆጣጠርበት ሾሉስታዊ የዕዝ ኢኮኖሚ 

ሇመቀየር የተዯረገ ሣይሆን፣ በጥቂት ነጋዳዎች ዕዝ ሥር ወዴቆ በሕገመንግስቱና 

ከሕገመንስቱ በመነጩ ሕጎች ከተዯነገገው ነፃ የገበያ ሥርዓት ያፇነገጠውን ገበያ፣ 

ወዯ ፌትሃዊና ሕጋዊ ነፃ የገበያ ሥርዓት ሇመመሇስ የተወሰዯ፣ ተገቢና ወቅታዊ 

እርምጃ ነው፡፡ ከዚህም ጋር እየተባባሰ የመጣውን ኢ-ፌትሃዊ የዋጋ ንረት ሇማርገብ  

መንግሥት በአዎንታዊ ጣሌቃ ገብነት አፊጣኝ እርምጃ በመውሰዴ እንዱታዯጋቸው 

የህበረተሰቡም ወቅታዊ ጥያቄ መሆኑን ሌብ ማሇትና መንግሥትም ሕግንና ሕግን 

ብቻ መሰረት በማዴረግ የወሰዯው እርምጃ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

ሇሕዝብ ወቅታዊ ጥያቄና ጥቅም መረጋገጥ ምሊሽ መስጠት ማሇትስ ይኸው 

አይዯሇም? ሇሁለም ቸር እንሰንብት፡፡                                                 

 

 


